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มหาอ านาจที่ผสานความคลาสสคิแบบฉบับของผู้ดีเข้ากบัความสรรสร้างใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว 

สถาปัตยกรรมอนังดงาม ความร ่ารวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสนมีเสน่ห์ และแฟช่ันสดุล า้ ที่ผสานอย่างกลมกลืน 

คัดสรรเมนูที่หลากหลาย  ทั้งอาหารพ้ืนเมือง สบัเปล่ียนด้วยอาหารไทย และจีน เพ่ืออรรถรสในการรับประทาน  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  8 - 16 เม.ย. 2562 

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1) กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 (ทางเข้าประต ู2) เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย  โดยมเีจ้าหน้าที่ของทาง

บริษัทฯ รอต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

  

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2) ลอนดอน – ลอนดอน (องักฤษ) – อ็อกฟอรด์ – ยอรค์ – มหำวิหำรยอรค์  

00.40 น. ออกเดนิทางสู่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 910 

06.25 น. เดนิทางถงึสนำมบินฮีโธรว ์ลอนดอน  ประเทศองักฤษ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืง ออ๊กฟอรด์ (OXFORD) ในอดตีเป็นทุ่งกว้างส าหรับการเลี้ยงวัว ผู้คนสมัยนั้นเลยตั้ง

ชื่อว่า ออ๊กซ์ฟอร์ด โดย ค าว่า “ออ๊กฟอร์ด” ox หมายถงึวัวตวัผู้  ส่วนค าว่า “ฟอร์ด (FORD)” หมายถงึ “กลุ่มหรอื

ค่าย” พอรวมกนัแล้วจึงหมายถงึ ทุ่งกว้างส าหรับการเล้ียงวัว  แต่ปัจจุบัน ออ๊กฟอร์ด กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสยีง

เร่ืองการศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัมมีากถงึ 39 คอลเลจ และรวมเรียกว่า มหาวิทยาลัยออ็กฟอร์ด คนดงัที่จบจาก

ที่นี่  อาทิเช่น อองซาน ซูจี นักต่อสู้ เพ่ือประชาธิปไตยในพม่า, สมเดจ็พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน, บิล คลินตัน (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), โทนี แบลร์ 

(นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร), นายอภิสทิธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย)สตีเฟน ฮอว์คงิ (นักฟิสกิส)์, 

อดมั สมทิ (นักเศรษฐศาสตร์การเมอืง)เกอืบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา 

 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยอรค์ (York) ยอร์คเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมา น า

ท่านเข้าชม มหำวิหำรยอรค์ (York Minster) เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ และเป็นมหา

วิหารที่สร้างเป็นแบบกอธคิที่ใหญ่ที่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญในประเทศเยอรมนี มหาวิหารมทีางเดนิกลาง

ที่สร้างแบบกอธิควิจิตร (Decorated Gothic) และหอประชุมสงฆ์ บริเวณร้องเพลงสวดและทางด้านหลังเป็นแบบ

กอธิคแบบ กอธิคสูง (Perpendicular Gothic) ทางด้านเหนือของแขนกางเขนเป็นแบบกอธิคอังกฤษตอนต้น 

ทางเดินกลางมีหน้าต่างเหนือบานประตูที่สร้างเมื่อ ค.ศ. 1338 และด้านตรงข้ามทางหลังวัดบริเวณชาเปลพร ะแม่

มารี มีหน้าต่างใหญ่ชื่อ “Great East Window” สร้างเสรจ็เมื่อปี ค.ศ. 1408 ซึ่งเป็นหน้าต่างประดบักระจกสทีี่ใหญ่

ที่สดุในโลก  
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมอืง  
ท่ีพกั   MARRIOTT HOTEL YORK หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง    (3)  ยอรค์ – วินเดอรเ์มียร ์- เลคดริสทริค – ล่องเรือทะเลสำบ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินสู่ Little Shambles ถนนสายเลก็ๆ ที่เป็นที่มาของ ตรอกไดแอกกอน เร่ือง แฮร์ร่ี พอร์ตเตอร์ ถนนสาย

เล็กๆ แต่บรรยากาศน่ารัก ความพิเศษของถนนสายเล็กๆ แห่งนี้ คือ ตัวตึกจะเอียงๆ โย้เย้ เหมือนจะพังอยู่ได้

ตลอดเวลา แต่กลับไม่มีการพังลงมาของตัวตึกเลย ท าให้ฉากที่เราเคยเห็นในเร่ือง HARRY POTTER นั้นไม่ต่าง

จากภาพความเป็นจริงเท่าไรนัก เพลิดเพลินกบับรรยากาศเมอืงที่แสนน่ารักแห่งนี้   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยาน

แห่งชาติที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และนักท่องเที่ยวจาก

ยุโรป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

น าท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ที่งดงามกับบรรยากาศของ

ภเูขา-ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนที่สร้างลดหล่ันกนัอยู่ตลอด 2 ฝั่งทะเลสาบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
ที่พัก   LAKESIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง    (4)  เลคดริสทริค – แมนเชสเตอร ์- ลิเวอรพู์ล - Albert Dock – ลิเวอรพู์ล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน ในอดีตเป็นศูนย์กลาง

การปฏวิัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ โดยเฉพาะสินค้าและเคร่ืองจักรเกี่ยวกบัสิ่งทอ และเป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรก

ของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ เพ่ือใช้ขนถ่ายสินค้าระหว่างแมนเชสเตอร์กบัลิเวอร์พูล ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จัก

เมืองนี้ ดี ผ่านทางสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็” และยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้าน

แฟชั่นเครื่องแต่งกาย อีกด้วย  น าท่านเข้าชม สนำมฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง

สโมสร และ ยังมสีิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย... จากนั้นอสิระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทมีที่ท่าน

ชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหต ุหากไม่

สามารถเข้าชมสนามได้ ทางบริษัทจะคนืเงินท่านละ 1,000 บาท) 

 
 
 
 

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/albert-dock.html
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  เมืองลิเวอรพู์ล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน า้เมอร์ซีย์ (Mersey Estuary) ลิเวอร์พูลเป็น

ที่รู้จักของคนทั่วโลก จากความเป็นที่นิยมของเดอะบีทเทลิสแ์ละกลุ่มนักร้องอื่นๆ  ใน ค.ศ. 2007 ลิเวอร์พูลฉลอง

ครบรอบ 800 ปีที่ก่อตั้งมา และในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลกไ็ด้รับต าแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

พร้อมกบัเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์  ในปี ค.ศ. 2004 บริเวณหลายบริเวณในตวัเมอืงได้รับฐานะเป็นมรดกโลก

โดยยูเนสโกที่เรียกว่าเมอืงการค้าทางทะเลลิเวอร์พูล (Liverpool Maritime Mercantile City) ที่ประกอบด้วยบริเวณ

ที่แยกกนัหกบริเวณในตวัเมอืงที่รวมทั้ง เพียร์เฮด (Pier Head) , ท่าอลัเบร์ิตและถนนวิลเลียม บราวน์ และสถานที่ที่

น่าสนใจของตวัเมือง Albert Dock  ย่านตึกอฐิแดงมรดกโลกที่ Albert Dock ของเมอืงลิเวอร์พูลกนั มีรปูป้ันสตัว์ ที่

มีชื่ อเรียกว่า Superlambanana ซึ่ งเป็นส่วนผสมระหว่าง Lamp และ Banana ย่านอัลเบิร์ตด็อก จึงเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวสดุฮิตของลิเวอร์พูล ใครมาที่เมืองนี้ กต้็องมาแวะที่นี่ด้วย ด้วยสภาพของตึกที่ดูเก่าแก่ มีเรือแบบโบราณ

จอดอยู่ทั่วไป มคีาเฟ่เลก็ๆให้นั่งจิบชากาแฟหรือซัดฟิชแอนชิฟ  มร้ีานขายของที่ระลึกเยอะมากตรงบริเวณท่าเรือ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

ท่ีพกั   MARRIOTT LIVERPOOL CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง   (5) ลิเวอรพู์ล - สตรำฟฟอรท์ อพัพอน เอวอน – บำ้นเชคสเปียร ์– คอสเวิรด์ –    

ไบบวิรี ่– บริสตอล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงสตรำฟฟอรท์ อพัพอน เอวอน เป็นเมืองส าคัญด้านวรรณกรรมขององักฤษ เนื่องจาก

เป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส ์เชค็สเปียร์ กวีเอกผู้ย่ิงใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น า้เอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญคือ

บ้านเกดิของเชค็สเปียร์และโบสถท์ี่ฝั่งศพของเขา บ้านเชค็สเปียร์ถอืได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทวิดอร์ 

รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ  มีการผสมผสานกนัระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการละครอย่างน่า

อศัจรรย์ บำ้นเกิดของเชคสเปียร ์เป็นบ้านกึ่งปูนและไม้ ออกแบบในสไตล์ทิวดอร์ มี 2 ชั้น ด้านในมีห้องท างาน 

ห้องนอน ห้องครัว และห้องอื่นๆ ปกติทั่วไป หลังไม่ใหญ่มาก  ด้านในยังจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ในสมัยก่อนไว้

เหมอืนเดิมทุกอย่าง... จากนั้นให้อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสนิค้าที่ระลึกบนถนนสายช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยร้าน

รวงมากมาย  

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/albert-dock.html
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้ เสริ์ฟท่านด้วยเมนู ปลำเทรำสย์่ำง เสริ์ฟพร้อมมนัอบ และปิดท้ายด้วยของ

หวาน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แคว้น Gloucestershire  เขตคอสเวิล์ด Cotswolds สู่หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า “สวยงามที่สดุใน

อังกฤษ” ไบบิวร่ี (Bibury) โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้ อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มี

อทิธิพลด้านสงัคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวร่ีว่าเป็น The most 

beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวร่ีเป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ด้วย

ลักษณะของไบบิวร่ี ที่มีบ้านที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น า้สายเลก็ๆชื่อ Coln ไหลผ่าน
หมู่บ้านแห่งนี้  ประกอบกบัคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบองักฤษท าให้ความงดงามของไบบวิร่ี

มมีากขึ้น… เพลิดเพลินกบับรรยากาศหมู่บ้านเลก็ๆ พร้อมชมฟาร์มปลาเทราสท์ี่ถอืว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา- 
เทราสท์ี่ส  าคญั และปลาเทราสจ์ากที่นี่จะมรีสชาตอิร่อยที่สดุแห่งหนึ่งในองักฤษ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมอืง  

ที่พัก HOLIDAY INN  HOTEL BRISTOL  หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง   (6)   บริสตอล – สโตนเฮน้จ ์–  บสิเตอร ์เอำ้ทเ์ล็ต - ลอนดอน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมเสำหินสโตนเฮน้จ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็น

ความลับด ามดืในช่วงหนึ่งของประวัตศิาสตร์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

น าเดนิทางถึง บิสเตอร ์เอำ้ทเ์ล็ต เมืองย่อมๆ สวรรคข์องเหล่านักช้อปตวัยง แหล่งช้อปป้ิงที่สร้างเป็นบ้านไม้สไตล์

วินเทจ เรียงต่อกนัเป็นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120 หลัง ซึ่งเจ้าบ้านแต่ละหลังกค็ือ เหล่าแบรนดด์ังระดับโลก 

อาทิ Diesel Paul Smith, Levi’s, Burberry, Christian Dior และอกีหลายแบรนด์ดัง ที่มารวมที่แห่งนี้  อิสระให้ทุก

ท่านเลือกซื้ อสินค้าที่น่าสนใจมีทั้งแพง และกถู็กมากแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสินค้า ได้เวลาอัน

สมควรน าท่านเดนิทางสู่ มหำนครลอนดอน (LONDON) เมอืงหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ย่ิงใหญ่  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้ ให้ท่านได้อร่อยกบัอาหารองักฤษฉบบัคลาสสคิสไตล์ Fish& Chips เมนูที่

เหมอืนเป็นตวัแทนอาหารของผู้ดอีงักฤษที่ใครมาต้องล้ิมลอง ปลาคอดหรือปลาแฮดดอ็กถูกน ามาชุบแป้งทอด  

แกล้มด้วยมนัฝรั่งทอดชิ้นใหญ่ รบัประทานคู่กบัเกลือ น า้ส้มสายชู และทาร์ทาร์ซอส  

ท่ีพกั   CROWNE PLAZA HOTEL LONDON  หรือเทียบเท่ำ  
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วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)  ลอนดอน – พระรำชวงัวินเซอร ์ - หอคอยลอนดอน – ชอ้ปป้ิงถนนอ็อกฟอรด์    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชม พระรำชวงัวินเซอร ์(Windsor Palace)พระราชวังซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และ

พระราชินีแห่งองักฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี้  ปัจจุบันเป็นที่พ านักของสมเดจ็

พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ชมความสวยงามของสถาปัตกรรมแบบ

กอธคิในโบสถ ์ของสะสมของกษัตริย์อกีมากมาย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้เทมส์ในกรุง

ลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่ เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่  1 แห่งอังกฤษ เมื่ อปี ค.ศ. 1078เป็น

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้ จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ใน

ประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวง

ลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) 

ยุโรป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปป้ิงอีกแห่งที่ไม่ว่าใครมาลอนดอนต้องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่งความ

คลาสสิคOxford Street เป็นถนนช้อปป้ิงขนาดใหญ่และเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ระยะประมาณ  2 กิโลกว่าๆ มี

ร้านค้าประมาณ 300 ร้าน ทั้ง Brand ราคาถูก ไปจนถึง Brand Name หรูหรา อยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน และยังมี

ถนนย่อยที่แยกออกจาก Oxford Street อีกมากมาย รวมไปถึง Regent Street ซึ่งเป็นถนนที่ตัดกับ Oxford Street 

ให้เหล่านักช้อปได้เดนิเลือกซื้อของกนัได้ทั้งวนัทเีดยีว ปกต ิOxford Street นั้นจะมทีั้งชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยว

จ านวนมากเดนิทางมาจับจ่ายซื้อของกนั... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยอาหารพ้ืนเมอืง 

ท่ีพกั   CROWNE PLAZA HOTEL LONDON  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง  (8)  ลอนดอน-แฮรรี์่ สตูดิโอ–ชมเมือง-วิหำรเวสตม์ินสเตอร-์หอนำฬิกำบิ๊ กเบน –    

ย่ำนไนซบ์ริดจ ์- สนำมบนิฮีทโทรว ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก กับโลกแห่งพ่อมดน้อยแฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์ ณ The 

Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากนัก เพียงแค่เริ่มต้นเข้า

มายังที่แห่งนี้  เสมือนท่านได้หลุดเข้ามายังโลกของพ่อมด ท่านจะได้ชมภาพยนตร์สั้นๆ เกี่ยวกบัการสร้างภาพยนตร์

เรื่องดงั แรงบนัดาลใจจากนักเขยีน เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้ง ห้องใต้บนัไดของแฮร์

ร่ี ห้องโถงของโรงเรียนสอนเวทมนต์ ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่างๆ อย่าง กริฟฟินดอร์ 

ห้องเรียนปรงุยา  ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต  ฉากห้องของดมัเบิ้ลดอร์  ตรอกไดแอกอน รวมถงึปราสาทฮอกวอร์ต

ทั้งหลังขนาดจ าลองที่ใช้ถ่ายท าจริง และอื่นๆ...   และเมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดโซนใหม่ “ศาสตร์มืด” Dark Art 

Zone โดยเพ่ิมฉากใหม่ๆ ในภาคหลังอย่าง ห้องภายในคฤหาสน์ของมัลฟอย และอื่นๆ อีกมากมาย ... จากนั้นให้

อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสนิค้าที่ระลึกจากเร่ืองแฮร์ร่ี พอร์ตเตอร์ ทั้งเยลล่ีเมด็ทุกรส  ชอ็คโกแลต  บัตเตอร์

เบยีร์ ไม้กายสทิธิ์  และของที่ระลึกอื่นๆ อกีมากมาย 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน มื้อนี้ เสร์ิฟท่านด้วยอาหารจีน ที่เด่นในเร่ืองอาหารทะเลสด  ล้ิมลอง

เมนูแนะน า ที่เมื่อมาถงึต้องไม่พลาดที่จะล้ิมลอง Lobster with ginger and spring onion  
จากนั้นน าท่านบนัทกึภาพความสวยงามของสถานที่ส  าคญัต่างๆ รอบกรงุลอนดอน น าท่านผ่ำนชมจตุัรสัทรำฟัลกำ้ร ์

(Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ชมมหำวิหำรเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอด

โดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธอีภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ ไดอาน่า สเปน

เซอร์ แล้วเข้าสู่จัตรุัสรัฐสภา ถ่ายรปูบริเวณด้านนอกของมหำวิหำรเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตั้งของ

รัฐสภาองักฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกนัดีในนามหอนำฬิกำบิกเบน (Big 

ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มี

แม่น า้เทมสก์ั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สดุในยุโรป  จากนั้นน า

ท่านถ่ายรูปกับสะพำนหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระรำชวงับั้คก้ิงแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 

และพระสวาม ีใจกลางกรงุลอนดอน จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซบ์ริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของห้างสรรพสนิค้าชื่อดังอย่าง ฮำรวี์ยน์ิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้ อ

สนิค้าแฟชั่นชั้นน าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกนัอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมาย

ตั้ งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 

และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาท ิเช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 

Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีเวลาในการเลือกซื้อสนิค้า  

21.25 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 917 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง    (9)    กรุงเทพฯ  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************************* 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 159,900.- 156,900.- 157,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 151,900.- 148,900.- 149,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 143,900.- 140,900.- 141,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 135,900.- 132,900.- 133,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 98,500.- 98,500.- 98,500.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน ช ำระเพิม่ ท่ำนละ 15,000 บำท ** 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

1569 

1489 

1409 

1329 

300 

1269 

 

1569 

1489 

1409 

1329 

300 

1269 

 

1. สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

2. คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

3. สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท  

- ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน  

  ท่ำนสำมำรถช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  
 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

 

  ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

http://www.leelawadee.holiday/
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อบุตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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รำยละเอียดกำรขอวีซ่ำองักฤษ 
** ระยะเวลำกำรพิจำรณวีซ่ำองักฤษใชเ้วลำ 15-30 วนัท ำกำร **  

 

1. แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่า ประเทศองักฤษ 
2. หนังสอืเดนิทาง (Passport)  ต้องมอีายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยื่นวีซ่า มหีน้าประทบัตราว่าง 2 หน้าขึ้น

ไป หากมเีล่มเก่าต้องตดิเล่มเก่ามาด้วย 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ สพ้ืีนหลังต้องเป็นสขีาวเท่านั้น ไม่มีลาดลาย ไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย ไม่อดัภาพแบบสติ๊กเกอร์

หรือแบบดจิิดอล ไม่สวมแว่นตากนัแดด ไม่ยิ้มจนเหน็ฟัน ต้องการรปูถ่ายที่ชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่า(หากมี)  ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล(หากมี)  

พร้อมเซน็ตส์ าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า และสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดให้ถึง

ยอดปัจจุบนั  จ าเป็นต้องม ีสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง น ามาย่ืนวันยื่นวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตวัจริงจากทางธนาคาร 
- กรณทีี่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บญัชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมทีะเบยีนสมรสใช้ในการยื่นยัน  
- กรณทีี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมจีดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส และเซน็ชื่อ

รับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ท างาน หรือคู่สมรสไม่ได้เดนิทางด้วยต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบยีนบ้าน และหลักฐานการท างานของคู่สมรส 
- กรณีรับรองญาติพ่ีน้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นต์โดย

เจ้าของบญัชี และแนบสมุดบญัชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย 
6. เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา   

- กรณีผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่อยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ

ต าแหน่ง วันเริ่มท างาน อตัราเงินเดอืน และระยะเวลาในการลาพักร้อน  
- กรณีผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากทางกระทรวง

พาณชิย ์อายุไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน  
- กรณีผู้ยื่นเป็นหนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสอืรับรองสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการท างาน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

(บดิา มารดา หรือผู้ปกครอง) 
7. กรณีเดก็มอีายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดนิทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดนิทางกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องท า

จดหมายยิมยอม จากทางอ าเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตโดยมนีายอ าเภอ หรือผู้อ  านวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทบัจาก

ทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่อยงานรับยื่นวีซ่า ให้บดิา มารดา เป็นผู้เซน็ต์ 
8. ส าเนาใบจองตัว๋เคร่ืองบนิ ระบุผู้เดนิทางและวันเดนิทางไป-กลับ อย่างชัดเจน 
9. หลักฐานโรงแรมที่พัก ภาษาองักฤษ  
10. กรณีไปเย่ียมและพักอาศัยกบัญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้ เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพัก 

พร้อมแสดง หนังสอืเดนิทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน เป็นภาษาองักฤษ  
11. ตารางการเดนิทางในประเทศองักฤษ เป็นภาษาองักฤษ  
12. ประกนัการเดนิทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต ่า 2,000,000 บาท  

 


